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I. 
BEVEZETÉS

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügye-
letrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban:
kkt) 111. §-ának e) pontja és 112. §-ának a–b) és g)
pontja alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a to-
vábbiakban: kamara) küldöttgyûlése a kamarai tagfel-
vételrõl és a kamarai tagság megszûnésérõl, a kamarai
tag könyvvizsgálók nyilvántartásba történõ felvételérõl
és a nyilvántartásból történõ törlésrõl, a jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gaz-
dálkodó szervezetek számára történõ engedélyezésérõl
és az engedély megszûnésérõl, a könyvvizsgáló cégek
nyilvántartásba történõ felvételérõl és a nyilvántartásból
történõ törlésrõl, a harmadik országbeli könyvvizsgálók
és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók
jegyzékébe történõ felvételrõl és a jegyzékbõl történõ
törlésrõl, a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe törté-
nõ felvételérõl és az azokból való törlésrõl, valamint a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói te-
vékenység szüneteltetésének és a szüneteltetést köve-
tõen a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezésérõl
a következõ szabályzatot alkotja.

II.
A FELVÉTELI BIZOTTSÁG FELADATA

Kkt 136. § (1) A kamara felvételi bizottsága
a) elsõ fokon dönt a kamarai tagfelvételrõl és a ka-

marai tagság megszûnésének megállapítása tekinteté-
ben,

b) elsõ fokon dönt a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésének en-
gedélyezésérõl, valamint a szüneteltetést követõen a te-
vékenység újbóli ellátásának engedélyezésérõl,

c) elsõ fokon dönt a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenység gazdálkodó szerveze-
tek (szervezetek) számára történõ engedélyezésérõl és
az engedély megszûnésének megállapításáról,

d) elsõ fokon dönt a harmadik országbeli könyv-
vizsgálók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gaz-
dálkodók jegyzékébe történõ felvételrõl és a jegyzékbõl
történõ törlésrõl,

e) eljár az e törvény alapján hatáskörébe tartozó to-
vábbi ügyekben,

f) szükség szerint, de évente legalább egyszer beszá-
mol tevékenységérõl az elnökségnek.

(2) A felvételi bizottságot megilletõ egyéb jogosultsá-
gokat és a bizottság további kötelezettségeit e törvény,
a kamara alapszabálya és önkormányzati szabályza-
tai határozzák meg.

Asz 341. A kamara felvételi bizottsága elsõ fokon
jár el az alapszabály 6. pontjában lévõ táblázat
1)–5) és 7) sorába meghatározott kamarai hatósá-
gi eljárásokban.

III.
A KAMARAI TAG KÖNYVVIZSGÁLÓ 

III/1.
Kamarai tagság keletkezése

Kkt 10. § (1) Természetes személyként jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet a Magyar
Köztársaság területén az végezhet, aki a kamara tagja és
rendelkezik az ezt igazoló könyvvizsgálói igazolvánnyal.

(2) A kamarai tagfelvétel tekintetében a kamara fel-
vételi bizottsága jár el.

1. A kkt 5. §-ának a) pontja értelmében a kamarai tag-
felvétel kamarai hatósági eljárásnak minõsül.

Asz 48. A felvételt a „Kamarai tagfelvételi kérelem
természetes személy könyvvizsgáló részére” adat-
lapon lehet kérni. Az adatlap letölthetõ a kamara
honlapjáról és igényelhetõ a fõtitkári hivatalnál.

2. A felvételi kérelmet a felvételi bizottság elnökének
címezve a kamara fõtitkári hivatalának kell megkülde-
ni, illetve benyújtani. 

Kkt 11. § (1) A kamarába – kérelem alapján – tagként
fel kell venni azt a természetes személyt, aki megfelel a
következõ feltételeknek:

a) a Magyar Köztársaság területén jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván
folytatni,

3. A kérelmezõ a jogszabályi kötelezettségen alapu-
ló könyvvizsgálói tevékenység folytatására irányuló
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szándékáról a benyújtott adatlapon írásban nyilatko-
zik.

Asz 105. A kamarai tag könyvvizsgáló tevékenysé-
gének megkezdésekor és azt követõen köteles
rendelkezni legalább a következõ eszközökkel:
telefon, elektronikus elérhetõség (e-mail, továb-
bá honlap, ha a kkt-ben és az alapszabályban
meghatározott feladatok teljesítése azt szükséges-
sé teszik).

4. A kérelmezõ a szükséges technikai eszközök meglé-
térõl adatai megadásával a benyújtott adatlapon nyilat-
kozik.

Kkt 11. § (1)
b) rendelkezik az e törvényben meghatározott okleve-
les könyvvizsgálói szakképesítéssel,

Kkt 79. § (1) Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés
államilag elismert, iskolarendszeren kívüli felsõfokú
szakképesítés.

(2) A Magyar Köztársaságban az okleveles könyv-
vizsgálói szakképesítést igazoló oklevelet – a kamara
nevében – az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítõ Tes-
tület (a továbbiakban: OKKT) jogosult kiadni. 

(3) Az OKKT okleveles könyvvizsgálói szakképesítést
igazoló oklevelet ad annak a természetes személynek,
aki teljesítette az e törvényben, továbbá a kamara
alapszabályában, valamint okleveles könyvvizsgálói
szakképzési és vizsgaszabályzatában meghatározott
követelményeket.

Asz 49. Okleveles könyvvizsgálói szakképesítést
(végzettséget) igazoló oklevél

a) a magyar jogszabályok alapján arra jogosult
szerv által, illeték (díj) megfizetése ellené-
ben kiállított eredeti oklevél, vagy 

b) az eredeti oklevél közjegyzõ által hitelesítési
záradékkal ellátott másolata, vagy

c) a kamara felvételi bizottsága által az eredeti
oklevélrõl készített és hitelesített másolat,
vagy

d) az eredeti oklevél egyik példánya, amelyet
az elsõ példánnyal azonos módon hitelesí-
tettek (másodlat).

Asz 50. Az okleveles könyvvizsgálói vagy azzal
egyenértékû szakmai képesítést igazoló, külföl-
dön szerzett vagy a Magyar Köztársaság területén
mûködõ külföldi intézményben szerzett oklevél
(okirat) (a továbbiakban: külföldön szerzett okle-
vél) a honosítási eljárás lefolytatását követõen, a
honosítás megtörténtével válik a kkt 11. §-a (1)
bekezdésének b) pontja szerinti képesítést igazo-
ló közokirattá.

Asz 51. A Magyar Köztársaság területén jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenység gyakorlásához kötött külföldi bizonyít-
ványok és oklevelek által tanúsított szakképesítés
és szakképzettség elismerése a kamara oktatási
bizottságának hatáskörébe tartozik.

Asz 52. Az olyan, harmadik országokból szárma-
zó oklevelek, bizonyítványok elismerése esetén,
amelyekkel Magyarország viszonossági egyez-
ményt kötött, az abban foglaltak szerint kell eljár-
ni. A viszonosság fennállása tekintetében, a ka-
mara kezdeményezése alapján, a külpolitikáért
felelõs miniszter állásfoglalása az irányadó. A ka-
mara oktatási bizottsága az egyenértékûségrõl,
kérelemre igazolást állít ki. 

5. A kérelmezõ az okleveles könyvvizsgálói szakképe-
sítését az Asz 49–52. pontja szerinti iratok valamelyiké-
vel köteles igazolni. 

Kkt 11. § (1) 
c) a kérelem benyújtását megelõzõ egy éven belül si-

keresen teljesítette a szakmai kompetencia vizsgát, ha
e kötelezettség alól a 104. § (2) bekezdése alapján nem
mentesül,

Asz 53. A kérelmezõ a szakmai kompetenciavizsga
követelményeinek való megfelelést a kamara okta-
tási bizottsága által kiállított igazolással tanúsítja.

6. A kérelmezõ a felvételi kérelméhez csatolni köteles
a kamara oktatási bizottsága által kiállított, a szakmai
kompetenciavizsga követelményeinek való megfele-
lésre vonatkozó igazolást. 

Kkt 11. § (1)
d) büntetlen elõéletû,

7. A büntetlen elõéletet a felvételi kérelemhez csa-
tolt, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány-
nyal kell igazolni.

8. Nem magyar állampolgár esetén a büntetlen elõéle-
tet az adott ország szabályai szerint kell igazolni, és a
hitelesített magyar fordítást is csatolni kell.

Kkt 11. § (1)
e) vállalja, hogy más kamarai tag könyvvizsgáló-

nál, könyvvizsgáló cégnél létesített munkaviszonyán
kívüli munkaviszonyban, továbbá közalkalmazotti,
köztisztviselõi jogviszonyban, szolgálati viszonyban,
munkaviszony jellegû jogviszonyban a jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység meg-
kezdésének idõpontjától nem áll [ide nem értve a (2)
bekezdés szerinti jogviszonyt],
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f) vállalja, hogy könyvvizsgáló cégen kívül más gaz-
dálkodó szervezetben (szervezetben) személyes közre-
mûködésre tagként, vezetõ tisztségviselõként a jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
ség megkezdésének idõpontjától nem lesz kötelezett
[ide nem értve a (2) bekezdés szerinti jogviszonyt],

9. Munkaviszonyon a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény szabályai szerint létesített mun-
kaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyon a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szabályai szerint létesített jogviszonyt, köztisztviselõi
jogviszonyon a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény szabályai szerint létesített jogvi-
szonyt, szolgálati viszonyon a fegyveres szervek hiva-
tásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény szabályai szerint létesített jog-
viszonyt kell érteni.

10. Munkaviszony jellegû jogviszonyon a szövetkezeti
tagsági viszony alapján a szövetkezet tagja és a szövet-
kezett között létrejött munkaviszony jellegû jogvi-
szonyt kell érteni.

11. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység megkezdésének idõpontja az a nap, amely
napon a természetes személy az esküokiratot aláírja.

12. A tagfelvételi kérelem elõterjesztésének idõpontjá-
ban a kkt 11. §-ának e) és f) pontja szerinti jogviszony-
ban már nem álló kérelmezõ esetében a feltétel teljesí-
tését saját kezûleg aláírt nyilatkozata igazolja. Azoknak
a kérelmezõknek, akik arra vállalnak kötelezettséget,
hogy fennálló kkt 11. §-ának e) és f) pontja szerinti jog-
viszonyukat a kamarai tagsági viszonyuk keletkezésé-
vel megszüntetik, legkésõbb a kamarai eskü letételéig
– az ezt tanúsító okirat(ok) csatolásával, illetve felmu-
tatásával – igazolniuk kell, hogy a fenti feltételnek ele-
get tettek. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a felvé-
teli bizottság az ügyükben hozott tagfelvételrõl szóló
határozatot – figyelemmel a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: ket) 114. §-ának (1) és
(2) bekezdésére – visszavonja.

Kkt 11. § (2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti
feltétel teljesítésétõl – indokolt esetben – el lehet tekin-
teni a természetes személynél, ha munkáltatója (fog-
lalkoztatója) írásban nyilatkozik arról, hogy a kérel-
mezõ a kamarai tag könyvvizsgálói minõségébõl
adódó feladatait megfelelõen el tudja látni, vala-
mint, hogy az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti
jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek érvénye-
sítésével nem akadályozza a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelõ el-
látását.

Asz 58. A kkt 11. §-ának (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot a kamarai tagsági viszony létesíté-
sét kezdeményezõ természetes személy szerzi be
és azt eredetiben csatolja a felvételi kérelemhez.
A nyilatkozat tartalmi követelményeit a kamara
felvételi szabályzata tartalmazza.

Asz 59. A természetes személy több munkáltató-
nál (foglalkoztatónál) fennálló munkaviszony
esetében a kamarai tagsági viszony létesítéséhez
elõírt nyilatkozatot minden munkáltatótól köte-
les beszerezni.

Asz 60. A természetes személy a felvételi kérelem-
ben nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a nyilatko-
zat tárgyában szükségessé váló egyeztetésekhez. 

13. Munkáltatón (foglalkoztatón) azt a személyt kell
érteni, akit jogszabály, alapítói okirat, a gazdálkodó
szervezet (szervezet) belsõ szabályzata a munkavi-
szony, alkalmazási jogviszony létesítésének jogával fel-
ruház.

14. A munkáltató (foglalkoztató) nyilatkozata akkor fo-
gadható el, ha 

a) az tartalmazza a kérelmezõ személyi adatait a fel-
vételi kérelemben foglaltakkal megegyezõen,

b) az tartalmazza a természetes személy munka-, al-
kalmazási szerzõdés szerinti beosztását és mun-
kakörének rövid ismertetését,

c) annak idõbeli hatálya megegyezik a munka-, az
alkalmazási szerzõdés idõbeli hatályával,

d) az a természetes személy jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét idõ-
ben nem korlátozza (például nem tartalmaz
olyan kikötéseket: csak munkaidõn kívül vagy
csak munkaszüneti napokon, vagy csak szabad-
sága terhére, vagy elõzetes bejelentés alapján),

e) abban a munkáltató kötelezettséget vállal arra,
hogy a munkavállalóval kötött munka-, alkalma-
zási szerzõdésben meghatározott jogok és köte-
lezettségek érvényesítésével nem akadályozza a
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység megfelelõ ellátását,

f) abban a munkáltató lehetõvé teszi a nyilatkozat-
tal kapcsolatos egyeztetéseket a nyilatkozat alá-
írója és a kamara felvételi bizottsága között, 

g) a nyilatkozatot a gazdálkodó szervezet (szerve-
zet) részérõl a felvételi szabályzat 11. pontja sze-
rint jogosult személy írta alá,

h) a felvételi kérelem benyújtása és a nyilatkozat
aláírása között eltelt idõ nem több 15 napnál.

Asz 61. A felvételi bizottság a kkt 11. §-ának (2) be-
kezdése és az alapszabály 58–60. pontjaiban fog-
laltak szerint benyújtott nyilatkozat(ok) alapján,
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mérlegelési jogkörének gyakorlása során jogo-
sult annak eldöntésére, hogy indokoltnak tartja-e
a kkt 11. §-ának (2) bekezdésében biztosított ked-
vezmény alkalmazását a kérelmezõ esetében.

Kkt 11. § (1) 
g) a kamara alapszabályában meghatározott mér-

tékû, a Magyar Köztársaság területén végzett jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
ségre vonatkozó könyvvizsgálói felelõsségbiztosítással
rendelkezik,

Kkt 11. § (3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti feltétel-
nek nem kell megfelelnie a természetes személynek, ha
kizárólag könyvvizsgáló cég nevében végez jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

Asz 56. A kérelmezõ felelõsségbiztosításának
meglétét az arról szóló okirat eredeti példányá-
nak vagy annak hiteles másolatának bemutatásá-
val igazolja.

Kkt 11. § (1)
h) a kamara alapszabályában és a kamara önkor-

mányzati szabályzataiban foglaltakat magára kötele-
zõnek ismeri el,

i) vállalja a kamarai tagdíj megfizetését,

15. A kérelmezõ a kkt 11. §-a (1) bekezdésének h) és i)
pontjai szerinti kötelezettsége vállalásának írásbeli nyi-
latkozattal tesz eleget a benyújtott adatlapon.

Kkt 11. § (1)
j) nem esik a 12. §-ban felsorolt kizáró okok alá,

Kkt 12. § Nem vehetõ fel a kamara tagjai közé az,
a) aki a közügyektõl vagy az okleveles könyvvizsgá-

lói szakképesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás mel-
lékbüntetés hatálya alatt áll,

b) akit a bíróság szándékos bûncselekmény elköve-
tése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, a
büntetés kitöltésétõl, illetõleg a végrehajthatóság meg-
szûnésétõl számított öt évig,

c) akinek a – szándékos bûncselekmény elkövetése
miatti – szabadságvesztés büntetés végrehajtását pró-
baidõre felfüggesztették, a próbaidõ leteltétõl számított
három évig,

d) aki cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság hatálya alatt áll vagy gondnokság alá he-
lyezés nélkül is cselekvõképtelen,

e) akit a kamarából fegyelmi eljárás keretében ki-
zártak, az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl
számított három évig,

f) aki az életmódja vagy magatartása miatt a
könyvvizsgálói hivatás gyakorlásához szükséges közbi-
zalomra érdemtelen.

Asz 74. Közbizalomra [kkt 12. § f) pont] érdemte-
len az a személy, aki

a) számviteli tevékenységet (könyvviteli szol-
gáltatás, könyvvizsgálói tevékenység: sztv
150. §) hatósági engedély nélkül, haszon-
szerzés céljából üzletszerûen végez,

b) a „bejegyzett könyvvizsgáló”, illetve a „hites
könyvvizsgáló” címet jogosulatlanul hasz-
nálja,

c) közbizalom elleni bûncselekményt követett
el (Btk. 274–278. §), illetve annak elkövetésé-
ben részt vett,

d) képesítéshez, hatósági engedélyhez kötött
szolgáltatásokat üzletszerûen képesítés, ha-
tósági engedély nélkül végez,

e) jogszabály által üldözött életmódot folytat,
magatartást tanúsít,

f) bizonyítottan olyan további [az a)–e) pont-
ban nem említett] cselekményt követ el,
amely a kamara etikai szabályzatának nor-
máit súlyosan sértik.

16. A kérelmezõ a kkt 12. §-ának a)–f) pontjaira vonat-
kozóan a benyújtott adatlapon büntetõjogi felelõsség-
gel írásbeli nyilatkozatot tesz. A tagfelvételi kérelem
elutasítása esetén a kkt 12. §-ának a)–d) pontjaiban
meghatározott tényeket jogerõs bírósági ítélettel, a kkt
12. §-ának e) és f) pontjaiban megjelölt tényt a kamara
fegyelmi bizottságának jogerõs határozatával kell alá-
támasztani.

Kkt 11. § (1)
k) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

17. A kérelemhez csatolni kell a 25 000 forint igazgatá-
si szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

III/1/A.
Európai Gazdasági Térség jog szerinti 

könyvvizsgálóinak felvétele

Kkt 11. § (4) Kérelmére fel kell venni a kamara tagjai
közé azt a természetes személyt, aki igazolja, hogy az
Európai Gazdasági Térség valamely államának arra
illetékes hatósága által kiállított, jogszabályi kötelezett-
ségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jo-
gosító engedéllyel rendelkezik és megfelel az (1) bekez-
dés a) és d)–k) pontjaiban foglalt követelményeknek,
valamint az e törvényben meghatározott különbözeti
vizsgát sikeresen teljesítette.

Asz 65. Az a természetes személy, aki az Európai
Gazdasági Térség valamely államának illetékes
hatósága által kiállított könyvvizsgálói igazol-
vány (okirat) alapján kéri felvételét a kamara tag-
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jai közé, a felvételi kérelemhez csatolt nyilatko-
zatban 

a) megnevezi a könyvvizsgálói igazolványt (ok-
iratot) kiállító hatóság címét, (levelezési cí-
mét) és elektronikus úton történõ elérhetõ-
ségét, továbbá 

b) hozzájárul ahhoz, hogy a könyvvizsgálói
igazolványt (okiratot) kiállító hatóság a ka-
mara megkeresésére tájékoztatást adjon ki.

Asz 66. Az alapszabály 64. pontja szerinti nyilat-
kozathoz mellékelni kell a külföldi hatóság által
kiállított könyvvizsgálói igazolvány hiteles ma-
gyar nyelvû fordítását.

Asz 67. Az a természetes személy, aki a kkt 11. §-
ának (4) bekezdése alapján kéri felvételét a kama-
ra tagjai közé, a kkt 11. §-a (1) bekezdésének a) és
d)–k) pontjaiban meghatározott követelmények-
nek a kamara felvételi szabályzatában foglaltak
szerint tesz eleget.

18. A kérelmezõ a kkt 11. §-a (1) bekezdésének a) és
d)–k) pontjaiban foglalt körülmények igazolását jelen
szabályzat 3., 7., 8., 12., 15–17. pontjaiban foglaltak, il-
letve az alapszabály 56. pontja alapján teljesíti.

Asz 68. A természetes személy a kkt 11. §-a (1) be-
kezdésének g) pontja szerinti könyvvizsgálói fe-
lelõsségbiztosítása meglétét az errõl szóló okirat
hiteles magyar nyelvû fordításával is igazolhatja,
feltéve, hogy írásbeli nyilatkozatban elõzetesen
hozzájárul ahhoz, hogy 

a) a kamara megkeresésére a biztosító a fele-
lõsségbiztosítás fennállásának tényérõl tájé-
koztatást adjon ki, továbbá

b) a kamara a könyvvizsgáló megbízójával –
annak kérelmére – közölje a könyvvizsgálói
felelõsségbiztosítási szerzõdésben foglalt
azon adatokat, melyek az igényérvényesítés-
hez szükségesek, továbbá tájékoztathatja a
megbízót arról, hogy igényének érvényesí-
tését milyen módon és mely hatóságok elõtt
kezdeményezheti.

Asz 69. Ha a természetes személy igazolja, hogy
saját tagállamának elõírásai szerint, a Magyar
Köztársaság területén végzett, jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységére
is kiterjedõ hatályú könyvvizsgálói felelõsségbiz-
tosítással vagy biztosítópénztári tagsággal rendel-
kezik, az errõl szóló igazolás a könyvvizsgálói fe-
lelõsségbiztosítás meglétét tanúsítja. A kamara az
igazolás ismeretében kiegészítõ biztosítás megkö-
tését írja elõ, ha a biztosítási szerzõdés a szerzõ-
dési feltételek és a biztosítási összeg tekintetében

nem felel meg a kkt és a kamara alapszabálya ál-
tal elõírt követelményeknek.

Kkt 105. § (1) Különbözeti vizsgát az a természetes
személy tehet, aki igazolja, hogy külföldön jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység el-
látására jogosító, érvényes engedéllyel rendelkezik.

(2) A különbözeti vizsga a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel összefüggõ,
a Magyar Köztársaság területén hatályos jogszabályok
és egyéb elõírások ismeretének ellenõrzésére terjed ki.

Asz 73. A különbözeti vizsga tartalmi követelmé-
nyeit, a vizsga lefolytatásának rendjét és az isme-
retek értékelésének szabályait, továbbá a vizsga-
díjat a kamara külön szabályzata tartalmazza.

19. A kérelmezõnek tagfelvételi kérelméhez csatolnia
kell a kkt 105. §-ában elõírt különbözeti vizsga sikeres
teljesítését igazoló okiratot.

III/1/B.
Harmadik ország jog szerinti 
könyvvizsgálóinak felvétele

Kkt 13. § (1) Kérelmére fel kell venni a kamara tagjai
közé azt a természetes személyt, aki megfelel az aláb-
bi feltételeknek:

a) nem tartozik a 11. § (4) bekezdésének hatálya
alá,

b) igazolja, hogy rendelkezik egy harmadik ország
arra illetékes hatósága által kiállított, jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzé-
sére jogosító engedéllyel,

c) megfelel a 11. § (1) bekezdésének a), valamint
d)–k) pontjaiban foglalt követelményeknek,

d) az e törvényben meghatározott különbözeti vizs-
gát sikeresen teljesítette,

Asz 75. A kérelmezõ a kkt 13. §-a (1) bekezdésé-
nek b) pontjában, továbbá a kkt 11. §-a (1) bekez-
désének a) és d)–k) pontjaiban meghatározott
követelményeknek a felvételi szabályzatban fog-
laltak szerint tesz eleget, a különbözeti vizsgát a
kamara külön szabályzatában meghatározottak
szerint teljesíti.

20. Az a természetes személy, aki nem az Európai Gaz-
dasági Térség valamely államának illetékes hatósága
által kiállított könyvvizsgálói igazolvány (okirat) alap-
ján kéri felvételét a kamara tagjai közé, a felvételi kére-
lemhez csatolt nyilatkozatában 

a) megnevezi a könyvvizsgálói igazolványt (okira-
tot) kiállító hatóság címét, (levelezési címét) és
elektronikus úton történõ elérhetõségét, továbbá 
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b) hozzájárul ahhoz, hogy a könyvvizsgálói igazol-
ványt (okiratot) kiállító hatóság a kamara megke-
resésére tájékoztatást adjon ki.

21. A felvételi szabályzat 20. pontja szerinti nyilatko-
zathoz mellékelni kell a külföldi hatóság által kiállított
könyvvizsgálói igazolvány hiteles magyar nyelvû fordí-
tását.

22. A kérelmezõ a kkt 11. §-a (1) bekezdésének a) és
d)–k) pontjaiban foglalt körülmények igazolását jelen
szabályzat 3., 7., 8., 12., 15–17. pontjaiban foglaltak, il-
letve az alapszabály 56. pontja alapján teljesíti. 

Kkt 13. § (1)
e) igazolja, hogy eleget tesz a 2006/43/EK irányelv

4., valamint 6–13. cikkeiben megállapítottakkal
egyenértékû követelményeknek, feltéve, hogy a jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
ség végzését engedélyezõ harmadik ország viszonossá-
gi gyakorlat alapján hasonlóan jár el a kamarai ta-
gokkal szemben.

(2) A viszonosság fennállása tekintetében, a kama-
ra kezdeményezése alapján, a külpolitikáért felelõs mi-
niszter állásfoglalása az irányadó, amelyet a számvi-
teli szabályozásért felelõs miniszterrel egyetértésben
alakít ki.

Asz 76. A felvételi bizottság a kkt 13. §-ának e)
pontjában foglaltak ellenõrzése során az alapsza-
bály 50. pontjában foglaltak szerint jár el. A vi-
szonosság fennállása tekintetében, a kamara kez-
deményezése alapján a külpolitikáért felelõs mi-
niszter állásfoglalása az irányadó.

III/2.
A felvételi eljárás

23. A jelen szabályzat 2. pontja szerint elõterjesztett
kérelemrõl a felvételi bizottság annak a fõtitkári hiva-
talhoz történõ beérkezésérõl számított 30 napon be-
lül, testületi ülés hiányában a 30 nap letelte utáni el-
sõ testületi ülésen, legkésõbb azonban 60 napon be-
lül határoz. A felvételi bizottság elnöke a határidõt in-
dokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja, amelyrõl a kérelmezõt értesíteni
kell.

24. Ha a kérelmezõ a kérelmet hiányosan nyújtotta be,
a kérelem beérkezésétõl számított 20 napon belül a fõ-
titkári hivatal megfelelõ határidõ megjelölésével és a
mulasztás következményeire történõ figyelmeztetés
mellett a kérelmezõt hiánypótlásra hívja fel. A hiány-
pótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terje-
dõ idõ az ügyintézési határidõbe nem számít be. 

25. Ha a kérelmezõ a hiánypótlásra szóló felhívásnak
nem tett eleget és az erre megállapított határidõ meg-
hosszabbítását sem kérte, az eljárást a felvételi bizott-
ság végzéssel megszünteti.

Kkt 14. § (1) A kamara felvételi bizottsága a tagfelvé-
teli eljárást felfüggeszti, ha tudomására jut, hogy a ké-
relmezõ ellen közvádra üldözendõ bûncselekmény el-
követése miatt indult eljárás.

(2) A felfüggesztés a büntetõeljárás jogerõs befejezé-
séig tart.

26. A felvételi bizottság a tagfelvétel tárgyában hozott
érdemi határozatát testületi ülésen, tárgyaláson kívül
hozza meg. A határozat tartalmára vonatkozóan a köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
ket) 72. §-ának (1) bekezdésében foglaltak az irány-
adók azzal, hogy a kérelemnek helyt adó döntés ese-
tén az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
mellõzhetõ. 

27. A kamarai tagsági viszony az esküokirat aláírásával
keletkezik.

III/3.
Fellebbezés

28. A kérelmet elutasító határozat ellen a kérelmezõ
annak közlésétõl számított 15 napon belül a kamara el-
nökségéhez fellebbezhet. A fellebbezést a felvételi bi-
zottsághoz címezve kell a fõtitkári hivatalnál benyújta-
ni, amely megvizsgálja, hogy azt határidõben az arra
jogosult nyújtotta-e be. A fellebbezéshez mellékelni
kell a 15. pont szerinti igazgatási szolgáltatási díj 50
százalékának megfelelõ összegû fellebbezési díj megfi-
zetését igazoló bizonylatot. Másodfokú elbírálásra a
fellebbezést és az ügyben keletkezett iratokat a felvéte-
li bizottság elnöke terjeszti fel a kamara elnökségéhez.

29. Az elnökség a fellebbezésrõl annak beérkezését kö-
vetõ 60 napon belül határoz. Az elnökség a határidõt in-
dokolt esetben – a fellebbezõ értesítése mellett – egy al-
kalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A
fellebbezési eljárásra a ket 104–105. §-aiban foglaltak, a
határozat tartalmára vonatkozóan a jelen szabályzat 26.
pontjában rögzítettek megfelelõen irányadók.

III/4.
Könyvvizsgálói eskü

Kkt 15. § (1) A kamara tagjai közé felvett személy a ka-
marai felvételét követõ 30 napon belül esküt tesz a ka-
mara elnöke elõtt.
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(2) Az eskü szövege a következõ:
“Én, ....................................... esküszöm, hogy

könyvvizsgálói tevékenységemet a Magyar Köztársaság
Alkotmánya, a jogszabályok rendelkezései, a szakmai
és etikai követelmények szerint lelkiismeretesen, leg-
jobb tudásom szerint végzem és e tevékenységem során
tudomásomra jutott minõsített adatot, hivatásbeli és
üzleti titkot megõrzöm.

(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint:)
Isten engem úgy segéljen!”
(3) Az eskütételrõl a kamara okiratot készít, amely

az eskü szövegét, letételének és a könyvvizsgálói tevé-
kenység megkezdésének kezdõ idõpontját tartalmaz-
za. Az esküokiratot az esküt tevõ és a kamara elnöke
aláírja. Az esküokiratot a kamara õrzi meg.

(4) A könyvvizsgáló a tevékenységét az eskü letétele
után kezdheti meg.

(5) Ha a könyvvizsgáló az eskütételben akadályoz-
tatva van, az (1) bekezdésben meghatározott határ-
idõt az akadály megszûnésétõl kell számítani.

Asz 77. A kamara tagjai közé felvett személy a ka-
marai felvételét követõ 30 napon belül a kkt 15. §-
ának (2) bekezdésében foglalt szöveg szerint es-
küt tesz a kamara elnöke, annak akadályoztatása
esetén a kamara alelnöke elõtt. 

Asz 78. A kkt 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt
szöveg szerint esküt tesz az a személy is, aki a kkt
11. §-ának (4) bekezdésében, továbbá a kkt 13. §-
ában foglaltak alapján nyer felvételt a kamara
tagjai közé.

Asz 79. Az esküt szóban kell elmondani és okirat-
ban kell megerõsíteni. Az esküokirat az eskü szö-
vegét, letételének és a könyvvizsgálói tevékeny-
ség megkezdésének kezdõ idõpontját tartalmaz-
za. Az esküokiratot az esküt tevõ és a kamara el-
nöke aláírja. Az esküokirat aláírásával válik a sze-
mély a kamara tagjává. Az esküokirat megõrzése
a fõtitkári hivatal feladata.

Asz 80. Ha a személy az eskütételben akadályoz-
tatva van, az alapszabály 77. pontjában meghatá-
rozott határidõt az akadály megszûnésétõl kell
számítani. Az eskü letételének akadályát képezõ
okot (okokat) a személy vagy megbízottja köte-
les legkésõbb az eskü letételének napját megelõ-
zõ napon a fõtitkári hivatalnak írásban bejelen-
teni.

Asz 81. Ha a személy az alapszabály 77. pontjában
meghatározott határidõtõl számított 90 nap eltel-
tével, de legkésõbb a 90. napot követõ eskütételi
napon az esküt nem tette le, a kamarai tag könyv-
vizsgálók jegyzékébe nem vehetõ fel.

Asz 82. Az alapszabály 81. pontjában meghatáro-
zott esetben – a ket rendelkezései szerint – a sze-
mély igazolási kérelmet terjeszthet elõ. A kamara
felvételi bizottsága a kérelem benyújtásától szá-
mított 60 napon belül dönt a könyvvizsgálók
jegyzékbe való felvételrõl (a könyvvizsgálói eskü
letételének engedélyezésérõl), illetve a kérelem
elutasításról.

III/5.
Könyvvizsgálói igazolvány

Kkt 16. § (1) A kamara a tagjai közé felvett és könyv-
vizsgálói esküt tett könyvvizsgálót nyilvántartásba ve-
szi, és az esküokirat aláírásával egyidejûleg arcképes
könyvvizsgálói igazolvánnyal látja el.

(2) A könyvvizsgálói igazolvány tartalmazza
a) a kamarai tag nevét, születési helyét, idejét, any-

ja nevét,
b) a kamarai tag fényképét,
c) a kamarai tag nyilvántartási számát,
d) az igazolvány számát, érvényességét,
e) a kamara elnökének aláírását.
(3) A könyvvizsgálói igazolvány a kamarai tagság

igazolására is szolgál.
(4) A könyvvizsgálói igazolvány feljogosítja a ka-

marai tag könyvvizsgálót a „hites könyvvizsgáló” cím
használatára.

(5) A kamara gondoskodik arról, hogy az érvény-
ben lévõ könyvvizsgálói igazolványok mintája a ka-
mara honlapján folyamatosan és bárki számára sza-
badon megtekinthetõ legyen.

Asz 83. Könyvvizsgálói igazolványt a kamara el-
nöke vagy az általa esetenként megbízott alelnök
jogosult kiadni a felvételi eljárás jogerõs befejezé-
sét követõen tett eskü nyilatkozattal, illetve an-
nak aláírásával egyidejûleg.

III/6.
Az alapszabály 64. pontja szerinti eljárás

Asz 62. Ha a kkt 11. §-ának (2) bekezdése alkalma-
zásával felvett kamarai tag könyvvizsgáló munka-
helyet változtat, új vagy további munkaviszonyt
létesít köteles munkáltatójának (munkáltatói-
nak) az alapszabály 58–60. pontjai szerinti nyilat-
kozatát a munkahely-változtatás, illetve az új
munkahely létesítésének napjától számított 15
munkanapon belül a kamara felvételi bizottságá-
nak megküldeni.

Asz 63. Ha a jogszabály kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet végzõ kamarai tag
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könyvvizsgáló a kkt 11. §-a (1) bekezdésének e)
vagy f) pontja szerinti jogviszonyt a 11. §-a (2)
bekezdésének alkalmazásával létesít, köteles
munkáltatójának (foglalkoztatójának) az alap-
szabály 58–60. pontjai szerinti nyilatkozatát a
jogviszony létesítésének napjától számított 15
munkanapon belül a kamara felvételi bizottságá-
nak megküldeni.

Asz 64. A felvételi bizottság az alapszabály 62., il-
letve 63. pontjában foglaltak szerint benyújtott
nyilatkozat(ok) alapján lefolytatott eljárásban

a) határozattal megerõsíti a természetes sze-
mély jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálat végzésére jogosító kamarai
tagsági jogviszonyát, ha a nyilatkozat(ok)
azt jogilag lehetõvé teszik, ellenkezõ eset-
ben

b) határozatban felszólítja a kamarai tag könyv-
vizsgálót jogviszonyának (jogviszonyainak)
30 napon belül történõ megszüntetésére
vagy a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetésé-
nek kezdeményezésére.

Asz 65. Ha a kamarai tag könyvvizsgáló az alap-
szabály 62. és/vagy 63. pontjában foglaltakat nem
teljesíti, a kamara felvételi bizottsága a kkt 30. §
(1) bekezdésének e) pontja alapján hivatalból
megállapítja tagsági viszonyának megszûnését.

Asz 66. Az alapszabály 58–65. pontjaiban foglalt
rendelkezéseket kell értelemszerûen alkalmazni
arra az esetre is, ha a szünetelõ kamarai tag – a
kkt 29. §-a szerinti eljárásban – a jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
engedélyezése iránt kérelmet nyújt be. 

30. A felvételi bizottság az alapszabály 64. pontja sze-
rint lefolytatott eljárás során hozott érdemi határozatát
testületi ülésen, tárgyaláson kívül hozza meg. A felvé-
teli bizottság – illetve másodfokon a kamara elnöksé-
gének – eljárására a jelen szabályzat III./2. és III./3. fe-
jezetében rögzítettek megfelelõen irányadók. 

III/7.
A jogszabályi kötelezettségen alapuló

könyvvizsgálói tevékenység szüneteltetése

Kkt 26. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
ellátását – kérelemre kiadott – engedély alapján szü-
neteltetheti (a továbbiakban: szüneteltetés). A szüne-
teltetés legrövidebb idõtartama – a (6) bekezdés szerin-
ti szüneteltetés kivételével – tizenkét hónap.

(2) A kamarai tag könyvvizsgáló köteles kérni a
szüneteltetés engedélyezését, ha nem tud eleget tenni a
11. § (1) bekezdés e) vagy f) pontjában vagy az 53. §
ban foglalt követelményeknek.

(3) A szüneteltetés engedélyezése tekintetében a ka-
mara felvételi bizottsága jár el.

(4) A szüneteltetés engedélyezését legkésõbb abban
az idõpontban kell kérni, amelyben a kamarai tag
könyvvizsgáló már nem tud megfelelni a (2) bekezdés-
ben hivatkozott követelményeknek.

(5) A szüneteltetés engedélyezése megtagadható, ha
a kamarai tag könyvvizsgáló nem gondoskodott

a) megbízásainak átadásáról vagy megszüntetésé-
rõl, továbbá

b) a vele munkaviszonyban lévõ kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló jelölt jogviszonyának
megszüntetésérõl.

(6) Nem szükséges engedély az európai parlamen-
ti képviselõi, az országgyûlési képviselõi és a polgár-
mesteri megbízatás miatti szüneteltetéshez. A szüne-
teltetést ez esetben a képviselõi vagy a polgármesteri
megbízatás kezdõnapját követõ 15 napon belül kell
írásban bejelenteni a kamara felvételi bizottságá-
nak. A szüneteltetés idõtartama a megbízatás lejár-
táig tart.

(7) A (6) bekezdés hatálya alá tartozó kamarai tag
könyvvizsgálónak is eleget kell tennie az (5) bekezdés
szerinti kötelezettségeknek.

31. A kamarai tag könyvvizsgáló a kkt 26. §-ának (4)
bekezdése szerint meghatározott idõpontban – a ka-
mara fõtitkári hivatalánál benyújtott, a felvételi bizott-
ság elnökének címzett írásbeli kérelme alapján – köte-
les kérni a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezé-
sét, ha nem tud eleget tenni a kkt 11. §-a (1) bekezdé-
sének e) vagy f) pontjában, illetve az 53. §-ban rögzített
követelményeknek.

32. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenység szüneteltetésének engedélyezését
kérõ kamarai tag könyvvizsgálónak kérelméhez csatol-
nia kell:

a) a vizsgált cégei kapcsán a cégbírósághoz, egyéb
hatósághoz a kkt 46. §-a (2) bekezdésének a)–b)
pontja szerint benyújtott nyilatkozatait, azok át-
vételi igazolásával együtt,

b) a nyilatkozatát arról, hogy kamarai tag könyv-
vizsgálóval, könyvvizsgáló jelölttel nem áll mun-
kaviszonyban, illetve a jogviszony megszünteté-
sérõl gondoskodott.

33. A kkt 5. §-ának d) pontja értelmében a szünetelte-
tés engedélyezése kamarai hatósági eljárásnak minõ-
sül. A felvételi bizottság – illetve másodfokon a kama-
ra elnökségének – eljárására és a határozathozatalra a
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jelen szabályzat III./2. és III./3. fejezeteiben rögzítettek
megfelelõen irányadók. 

Kkt 28. § A szüneteltetés idõtartamára a könyvvizsgálói
igazolványt átvételi elismervény ellenében be kell von-
ni, a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásában a
könyvvizsgáló jogállásának változását be kell jegyezni.

34. A kérelmezõ a felvételi bizottság – fellebbezés ese-
tén a kamara elnöksége – szüneteltetést engedélyezõ
határozatának kézhezvételétõl számított 15 napon be-
lül köteles könyvvizsgálói igazolványát és szárazbé-
lyegzõjét a kamara fõtitkári hivatalánál átvételi elismer-
vény ellenében leadni. Ennek elmulasztása fegyelmi
eljárás kezdeményezését vonja maga után.

Kkt 29. § (1) A tevékenységét szüneteltetõ kamarai tag
– kérelemre kiadott – engedéllyel kezdhet ismét jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
séget végezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárás te-
kintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

(3) Az engedély megadását meg kell tagadni, ha a
kamarai tag könyvvizsgáló nem tesz eleget a 11. § (1)
bekezdésének e)–g) pontjában, valamint az 53. § ban
foglalt elõírásoknak.

(4) Ha a felvételi bizottság engedélyezi a jogszabá-
lyi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
végzését, a kamarai tag könyvvizsgálói igazolványát
átvételi elismervény ellenében vissza kell szolgáltatni a
tagnak, és a kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántar-
tásában a könyvvizsgáló jogállásának változását be
kell jegyezni.

35. A tevékenységét szüneteltetõ kamarai tag a kkt 26.
§-ának (1) bekezdésében meghatározott 12 hónap eltel-
tével ismét kérheti a könyvvizsgálati tevékenység vég-
zésének engedélyezését. A kkt 11 §-a (1) bekezdésének
e)–g) pontjaiban foglalt feltételek vizsgálatakor jelen
szabályzat III/2. fejezetében foglaltak az irányadók.
Amennyiben a kérelmezõ a kkt 11. §-ának (2) bekezdé-
sére hivatkozással nyújtja be a jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység engedélyezé-
se iránt kérelmét, az eljárásra a jelen szabályzat III/6. fe-
jezetében rögzítetteket megfelelõen alkalmazni kell. 

36. A kkt 5. §-ának d) pontja értelmében a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
újbóli ellátásának engedélyezése kamarai hatósági eljá-
rásnak minõsül. A felvételi bizottság – illetve másodfo-
kon a kamara elnökségének – eljárására és a határozat-
hozatalra a jelen szabályzat III./2. és III./3. fejezetében
rögzítettek megfelelõen irányadók. 

37. A kamarai tag könyvvizsgáló jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége meg-

kezdésének idõpontja a kérelemnek helyt adó határo-
zat meghozatalának napja.

38. A kamarai tag a könyvvizsgálói igazolványát a ha-
tározat kézhezvételét követõen veheti át a kamara fõ-
titkári hivatalában.

III/8.
A tagsági viszony megszûnése

Kkt 30. § (1) A kamarai tagság – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – megszûnik

a) a tag kilépésével,
b) a tag fegyelmi eljárás keretében történõ kizárásá-

val,
c) ha a tag a 11. § ban foglalt feltételeknek a továb-

biakban már nem felel meg,
d) a tag halálával.
(2) A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-

gálói tevékenység ellátását szüneteltetõ kamarai tag
kamarai tagsága nem szûnik meg, ha a szüneteltetés
ideje alatt nem felel meg a 11. § (1) bekezdésének e)–g)
pontjában foglalt követelményeknek.

(3) A tagsági viszony megszûnésének megállapítása
tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

Asz 179. A tagsági viszony megszûnésének megál-
lapítása tekintetében a kamara felvételi bizottsá-
ga jár el. A felvételi bizottság a kamarai tagság
megszûnését megállapító határozat jogerõre
emelkedése napjával a könyvvizsgálót törli a ka-
marai tagok nyilvántartásából, egyidejûleg visz-
szavonja a könyvvizsgálói igazolványát és száraz-
bélyegzõjét, továbbá a kamarai tagság megszûné-
sérõl, valamint annak okáról tájékoztatja azon ál-
lamok illetékes hatóságait, amelyekben a könyv-
vizsgáló jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult.

39. A kkt 5. §-ának a) pontja értelmében a kamarai tag-
ság megszûnésének megállapítása kamarai hatósági el-
járásnak minõsül. A felvételi bizottság – illetve másod-
fokon a kamara elnökségének – eljárására és a határo-
zathozatalra a jelen szabályzat III./2. és III./3. fejezeté-
ben rögzítettek megfelelõen irányadók. 

Kkt 31. § (1) A kamarai tagság megszûnését megálla-
pító határozat jogerõre emelkedése napjával a könyv-
vizsgálót törölni kell a kamarai tagok nyilvántartásá-
ból, egyidejûleg vissza kell vonni könyvvizsgálói iga-
zolványát is, valamint a kamarai tagság megszûnésé-
rõl és a megszûnés okáról tájékoztatni kell azon álla-
mok illetékes hatóságait, amelyekben a könyvvizsgáló
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói te-
vékenység végzésére jogosult.
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Asz 180. A kamara felvételi bizottsága a kamarai
tag könyvvizsgáló kamarai tagságának megszûné-
sét a könyvvizsgáló nevének és címének, továbbá
a könyvvizsgálói igazolványa számának, valamint
a megszûnés okának közlésével, a megszûnést
követõ 15 napon belül a kamara honlapján és a
SZAKma címû lap soron következõ számában
közzéteszi.

IV.
A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG

IV/1.
Jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálói tevékenység végzésének 
engedélyezése gazdálkodó szervezetnek

(szervezetnek)

Kkt 34. § (1) Gazdálkodó szervezet (szervezet) a Ma-
gyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet akkor végezhet,
ha azt a kamara a 35. § alapján engedélyezte és arról
igazolást adott [az engedéllyel és igazolással rendelke-
zõ gazdálkodó szervezet (szervezet) a továbbiakban:
könyvvizsgáló cég].

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tanúsítja a jo-
gosultságot a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység végzésére.

(3) Az engedélyezési eljárás tekintetében a kamara
felvételi bizottsága jár el.

(4) A kamara gondoskodik arról, hogy az érvény-
ben lévõ igazolások mintája a kamara honlapján fo-
lyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthe-
tõ legyen.

40. E szabályzat alkalmazásában könyvvizsgáló cég az
a gazdálkodó szervezet, amely a kkt 35. §-ának a)–k)
pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel, és amelyet
ennek megfelelõen a felvételi bizottság bejegyzett
könyvvizsgáló cégként nyilvántartásba vesz. 

41. A kkt 5. §-ának b) pontja értelmében a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
végzésének engedélyezése gazdálkodó szervezet szá-
mára kamarai tagfelvétel kamarai hatósági eljárásnak
minõsül.

42. A gazdálkodó szervezet engedélyezés iránti ké-
relmét önálló képviseleti joggal rendelkezõ vezetõ
tisztségviselõje a „könyvvizsgálói tevékenység vég-
zésének engedélyezése gazdálkodó szervezet részé-
re” adatlap felhasználásával terjesztheti elõ. Az adat-

lap letölthetõ a kamara honlapjáról és igényelhetõ a
fõtitkári hivatalnál.

43. Az engedélyezés iránti kérelmet a felvételi bizott-
ság elnökének címezve a kamara fõtitkári hivatalának
kell megküldeni, illetve benyújtani. 

Kkt 35. § Kérelem alapján jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére enge-
délyt kell adni annak a gazdálkodó szervezetnek
(szervezetnek), amely megfelel az alábbi követelmé-
nyeknek:

a) a Magyar Köztársaság területén jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván
folytatni,

44. A kérelmezõ a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység folytatására irányuló szán-
dékáról a benyújtott adatlapon írásban nyilatkozik.

Kkt 35. §
b) a gazdálkodó szervezet (szervezet) legfõbb szer-

vében a szavazati jogok többségével az Európai Gaz-
dasági Térség valamely államában jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
jogosult könyvvizsgáló(k) vagy könyvvizsgáló cég(ek)
rendelkezik (rendelkeznek),

c) a gazdálkodó szervezet (szervezet) legfõbb irá-
nyító (vezetõ) szerve tagjainak többsége az Európai
Gazdasági Térség valamely államában jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység vég-
zésére jogosult könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég.
Ha a legfõbb irányító (vezetõ) szerv tagjainak száma
nem haladja meg a kettõt, akkor legalább az egyik tag-
nak teljesítenie kell ezt a követelményt,

d) a gazdálkodó szervezet (szervezet) nevében ka-
marai tag könyvvizsgáló(k) végzi(k) a jogszabályi kö-
telezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,

45. A kérelmezõ a kkt 35. §-a (1) bekezdésének b)–d)
pontjaiban foglalt feltételek teljesülését a gazdálkodó
szervezet cégbíróság (egyéb illetékes hatóság) által ér-
keztetett létesítõ okiratának, illetve az azt módosító ok-
irat csatolásával igazolja. A kérelmezõ az adatlapon kö-
teles feltüntetni a tevékenységében, mûködésében
közremûködõ, jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult
könyvvizsgáló(k)nak vagy könyvvizsgáló cég(ek)nek a
kamarai nyilvántartással megegyezõ azonosító adatait.

Kkt 35. §
e) a gazdálkodó szervezet (szervezet) jó üzleti hír-

névvel rendelkezik,

Asz 187. A jó hírnév fogalma jelzi, hogy a könyv-
vizsgáló cég nem vállal olyan tevékenységet,
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amely összeegyezhetetlen a jogszabályi kötele-
zettségen alapuló könyvvizsgálat bármilyen jog-
viszony alapján történõ vállalásával, illetve vég-
zésével, az elvállalt feladatok teljesítése során a rá
vonatkozó jogszabályok, kamarai szabályzatok és
elõírások alapján jár el.

Kkt 35. §
f) nem végez olyan tevékenységet, amely akadályoz-

ná a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység megfelelõ ellátásában,

46. A kérelmezõ önálló képviseleti joggal rendelkezõ
vezetõ tisztségviselõje az adatlapon büntetõjogi fele-
lõssége tudatában nyilatkozik a szervezet tevékenysé-
gi körérõl és arról, hogy a kérelmezõ nem végez olyan
tevékenységet, amely akadályozná a jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység meg-
felelõ ellátásában.

Kkt 35. §
g) a kamara alapszabályában meghatározott mér-

tékû, a Magyar Köztársaság területén végzett jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
ségre vonatkozó könyvvizsgálói felelõsségbiztosítással
rendelkezik,

Asz 188. A könyvvizsgáló cég által kötött könyvvizs-
gálói felelõsségbiztosítás akkor fogadható el, ha a
teljes szerzõdésre, a biztosítási idõszakra vonatko-
zó kártérítési határt jelentõ biztosítási összeg nem
kevesebb, mint a könyvvizsgáló cégnél jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
séget nem szüneteltetõ kamarai tag könyvvizsgáló
száma szorozva a küldöttgyûlés által megállapított
legkisebb biztosított kárösszeggel.

Asz 189. A kérelmezõ felelõsségbiztosításának
meglétét az arról szóló okirat eredeti példányá-
nak vagy hiteles másolatának bemutatásával iga-
zolja.

Kkt 35. §
h) a kamara alapszabályában és a kamara önkor-

mányzati szabályzataiban foglaltakat magára kötele-
zõnek ismeri el,

i) vállalja a kamara alapszabályában meghatáro-
zott hozzájárulási díj fizetését,

47. A kérelmezõ a kkt 35. §-a (1) bekezdésének h) és
i) pontjai szerinti kötelezettsége vállalásának írásbeli
nyilatkozattal tesz eleget a benyújtott adatlapon.

Kkt 35. §
j) nem esik a 36. § ban felsorolt kizáró okok alá,
k) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

48. A kérelemhez csatolni kell az 50 000 forint igazga-
tási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

Kkt 36. § Nem adható jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenység végzésére engedély
annak a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek),

a) amelynek létesítõ okiratában a tevékenységi kö-
rök között a könyvvizsgálói tevékenységgel összeegyez-
tethetetlen tevékenység szerepel,

b) amelynek engedélyét fegyelmi eljárás keretében
visszavonták, az errõl szóló határozat jogerõre emel-
kedésétõl számított három évig,

c) amelynek engedélye – saját kérésére – megszûnt,
az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számí-
tott egy évig,

d) amelyre vonatkozóan felszámolási eljárás vagy
végelszámolási eljárás van folyamatban.

Asz 193. Nem adható jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
engedély annak a gazdálkodó szervezetnek (szer-
vezetnek), amelynek létesítõ okiratában a tevé-
kenységi körök között a kkt 53. §-ában meghatá-
rozott, a könyvvizsgálói tevékenységgel össze-
egyeztethetetlen tevékenység szerepel, továbbá a
kkt 36. §-ában felsorolt esetekben.

49. A kérelmezõ önálló képviseleti joggal rendelkezõ
vezetõ tisztségviselõje a kkt 36 §-ának a)–d) pontjaira
vonatkozóan a benyújtott adatlapon büntetõjogi fele-
lõsséggel írásbeli nyilatkozatot tesz. Az engedélyezés
iránti kérelem elutasítása esetén a kkt 36 §-ának a)
pontjában rögzített tényt létesítõ okirattal, a kkt 36. §-
ának b) és c) pontjaiban megjelölt tényt jogerõs kama-
rai határozattal, a kkt 36 §-ának d) pontjában rögzített
körülményt jogerõs bírósági ítélettel, illetve cégbírósá-
gi/egyéb illetékes hatóság általi kivonattal kell alátá-
masztani.

50. A felvételi bizottság – illetve másodfokon a kama-
ra elnökségének – eljárására és a határozathozatalra a
jelen szabályzat III./2. és III./3. fejezetében rögzítettek
megfelelõen irányadók. A kamara fõtitkári hivatala a
könyvvizsgáló cég engedélyt megadó határozat jogerõ-
re emelkedése napjával gondoskodik a könyvvizsgáló
cég kamarai nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl, va-
lamint a kkt 34. §-ának (1) bekezdése szerinti igazolás
megadásáról.

IV/2.
A könyvvizsgáló cég engedélyének 

megszûnése

Kkt 41. § (1) A könyvvizsgáló cég engedélye megszûnik
a) a könyvvizsgáló cég kérésére,
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b) a könyvvizsgáló cég engedélyének fegyelmi eljá-
rás keretében történõ visszavonásával,

c) ha a könyvvizsgáló cég a 35. § ban foglalt feltéte-
leknek a továbbiakban már nem felel meg,

d) a könyvvizsgáló cég megszûnésével.
(2) Az engedély megszûnésének megállapítása te-

kintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

51. A könyvvizsgáló cég – a kamara fõtitkári hivatalá-
nál benyújtott, a felvételi bizottság elnökének címzett
írásbeli kérelme alapján – legkésõbb azon a napon kö-
teles kérni nyilvántartásból való törlését, amelyben már
nem tud megfelelni a kkt 35. §-ában megfogalmazott
feltételeknek.

52. A kkt 5. §-ának a) pontja értelmében a könyv-
vizsgáló cég engedélye megszûnésének megállapítá-
sa kamarai hatósági eljárásnak minõsül. A felvételi
bizottság – illetve másodfokon a kamara elnökségé-
nek – eljárására és a határozathozatalra a jelen sza-
bályzat III./2. és III./3. fejezetében rögzítettek meg-
felelõen irányadók. 

Kkt 42. § (1) A könyvvizsgáló cég engedélyének meg-
szûnését megállapító határozat jogerõre emelkedése
napjával a gazdálkodó szervezetet (szervezetet) tö-
rölni kell a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásából,
egyidejûleg vissza kell vonni a 34. § (1) bekezdése
szerinti igazolást is, valamint az engedély megszû-
nésérõl és a megszûnés okáról tájékoztatni kell azon
államok illetékes hatóságait, amelyekben a gazdál-
kodó szervezet (szervezet) jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére
jogosult.

(2) Az engedély megszûnésének (1) bekezdés sze-
rinti határozatban foglalt idõpontjától kezdõdõen a
gazdálkodó szervezet (szervezet) nem végezhet jog-
szabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-
kenységet.

(3) A nyilvántartásból történõ törlést követõen az
érintett gazdálkodó szervezet (szervezet) adatait a ka-
mara 10 évig köteles megõrizni külön nyilvántartás
keretében, az engedély megszûnése okának és idõ-
pontjának megjelölésével.

53. A kamara fõtitkári hivatala a könyvvizsgáló cég en-
gedélyének megszûnését megállapító határozat jog-
erõre emelkedése napjával gondoskodik a könyvvizs-
gáló cég nyilvántartásból való törlésérõl, az engedély
visszavonásáról, a kkt 34. §-ának (1) bekezdése szerin-
ti igazolás visszavonásáról, valamint a kkt 42. §-ának
(1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség telje-
sítésérõl.

V.
KÖNYVVIZSGÁLÓ JELÖLT

V/1.
A könyvvizsgáló jelölt felvétele 

a névjegyzékbe

Kkt 97. § (1) Könyvvizsgáló jelölt az, aki a jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
végzéséhez szükséges engedély (a kamarai tagság)
megszerzése céljából az e törvényben meghatározott
szakmai kompetencia-vizsga letételéhez elõírt gyakor-
lati idejét tölti.

(2) A könyvvizsgáló jelölt számára elõírt gyakorlati
idõ a könyvvizsgáló jelölt névjegyzékbe vételétõl számí-
tott 3 év, amelynek lejáratát követõen a jelölt szakmai
kompetenciavizsgát tesz.

(3) A (2) bekezdés szerinti gyakorlati idõbõl 1 évet
a kamara alapszabályában és mentori szabályzatá-
ban meghatározott módon, 2 évet pedig a 98. § (1) be-
kezdésének c) pontja szerinti kamarai tag könyvvizs-
gálónál vagy könyvvizsgáló cégnél kell teljesíteni.

(5) Könyvvizsgáló jelöltként tevékenységet az foly-
tathat, akit a kamara a könyvvizsgáló jelöltek névjegy-
zékébe felvett.

(6) A kamara a könyvvizsgáló jelöltnek a névjegy-
zékbe való felvételrõl igazolást ad. Az igazolás jogsza-
bályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékeny-
ség ellátására nem jogosít.

(7) A könyvvizsgáló jelölt nem tagja a kamarának.

Asz 440. Az alapszabály 438. pontjában meghatá-
rozott 3 év gyakorlati idõbõl l (egy) évet – a
könyvvizsgáló jelölt kérelmére – teljesítésként el-
fogadni akkor lehet, ha a könyvvizsgáló jelöltek
jegyzékébe történõ felvétele után legalább 12 hó-
napot

a) munkaviszonyban, munkavégzésre irányu-
ló egyéb jogviszonyban, társas vállalkozás
tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, mint a
pénzügyminisztérium által nyilvántartásba
vett mérlegképes könyvelõ a számvitelrõl
szóló C. törvény 150–151. §-ában részletezett
könyvviteli szolgáltatási tevékenységet vég-
zett, vagy

b) jogszabályban, a gazdálkodó szervezet belsõ
szabályzatában meghatározott, okleveles
könyvvizsgálói képesítéshez kötött munka-
kört, tisztséget töltött be, vagy

c) olyan tevékenységet végzett, feladatot látott
el, amelyhez jogszabály, a gazdálkodó szer-
vezet (szervezet) belsõ szabályzata feltétel-
ként elõírja 
•az okleveles adószakértõ, 
•az adótanácsadó,
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•az okleveles pénzügyi revizor,
•a pénzügyi- számviteli szakellenõr 
képesítések valamelyikét, vagy 

d) kamarai tag könyvvizsgáló mellett asszisz-
tensként dolgozott.

54. Azt a tényt, hogy a munkaadó a munkakör betölté-
séhez követelményként írta elõ az alapszabály 440.
pontja b) és c) bekezdéseiben felsorolt képesítések va-
lamelyikét, kinevezési okmánnyal vagy munkaköri le-
írással, ennek hiányában munkaszerzõdéssel, valamint
a munkáltató nyilatkozatával kell hitelt érdemlõen bi-
zonyítani. A kinevezési okmánynak, a munkaköri le-
írásnak, a munkaszerzõdésnek, illetve a munkáltatói
nyilatkozatnak a könyvvizsgálói képesítés elõírását ki-
fejezetten és szövegszerûen kell tartalmaznia. Munkál-
tatón a jelen szabályzat 10. pontjában meghatározott
fogalom értendõ.

Kkt 98. § (1) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe –
kérelmére – fel kell venni azt, aki teljesíti az alábbia-
kat:

a) megfelel a 11. § (1) bekezdésének b) és d) pontjá-
ban meghatározott feltételeknek,

b) nem esik a 12. § ban meghatározott kizáró ok
alá,

c) vállalja, hogy a Magyar Köztársaság területén
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói te-
vékenységet végzõ kamarai tag könyvvizsgálóval vagy
könyvvizsgáló céggel a képzési programnak megfelelõ
– legalább két évre szóló, heti 36 órát elérõ – munka-
viszonyt létesít, 

d) magára nézve kötelezõnek ismeri el a kamara
vonatkozó szabályzatának rendelkezéseit,

e) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
(2) A könyvvizsgáló jelölt egyidejûleg legfeljebb egy

kamarai tag könyvvizsgálóval vagy egy könyvvizsgáló
céggel állhat munkaviszonyban.

(3) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történõ felvétel te-
kintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.

Kkt 100. § (1) A kamara
a) jóváhagyja a könyvvizsgáló jelölt képzési prog-

ramját és a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég ál-
tal kijelölt mentort, aki csak kamarai tag könyvvizsgá-
ló lehet,

b) ellenõrzi a könyvvizsgáló jelölt gyakorlati tevé-
kenységét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamarai te-
vékenységek tekintetében a kamara oktatási bizottsága
jár el.

55. A kkt 5. §-ának f) pontja értelmében a könyvvizsgá-
ló jelöltek névjegyzékébe történõ felvétel kamarai ha-
tósági eljárásnak minõsül.

56. A kérelmezõ a felvételi kérelmét a „Könyvvizsgáló
jelöltek névjegyzékében történõ felvételi kérelem”
adatlap felhasználásával terjesztheti elõ. Az adatlap le-
tölthetõ a kamara honlapjáról és igényelhetõ a fõtitká-
ri hivatalnál. 

57. A felvételi kérelmet a felvételi bizottság elnökének
címezve a kamara fõtitkári hivatalának kell megkülde-
ni, illetve benyújtani. 

58. A kérelmezõ a kkt 11. §-a (1) bekezdésének b) és
d) pontjaiban foglalt körülmények igazolását jelen sza-
bályzat 5., 7–8. pontjaiban foglaltak alapján teljesíti.

59. A kérelmezõ a kkt 12. §-ának a)–f) pontjaira vonat-
kozóan a benyújtott adatlapon büntetõjogi felelõsséggel
írásbeli nyilatkozatot tesz. A felvételi kérelem elutasítása
esetén a kkt 12. §-ának a)–d) pontjaiban meghatározott
tényeket jogerõs bírósági ítélettel, a kkt 12. §-ának e) és
f) pontjaiban megjelölt tényt a kamara fegyelmi bizottsá-
gának jogerõs határozatával kell alátámasztani.

60. A kérelmezõnek a felvételi kérelméhez csatolnia kell
az általa, valamint a mentori szabályzat szerinti könyv-
vizsgáló cég és a mentor által aláírt mentori megállapo-
dást négy eredeti példányban, a mentori szabályzat 3. és
4. pontjában meghatározott feltételek meglétére vonat-
kozó nyilatkozatokat, továbbá a személyére szóló, há-
roméves képzési programot, évenkénti bontásban. 

61. A kérelmezõnek a felvételi kérelemhez a kkt 97. §-
ának (3) bekezdése szerinti 1 és 2 év gyakorlati idõ sor-
rendjétõl függõen csatolnia kell 

a) a kkt 98. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti
– határozatlan idejû, illetve minimálisan két évre
szóló, legalább heti 36 óra munkaidõt tartalmazó
– munkaszerzõdésének hiteles másolatát, vagy

b) az alapszabály 440. pontja szerinti munkaszerzõ-
désének, munkaköri leírásának, illetve biztosítási
jogviszonyát igazoló okiratának hiteles másola-
tát, valamint a kkt 98. §-a (1) bekezdésének c)
pontja szerinti vállalására vonatkozó írásos nyi-
latkozatát.

62. A jelen szabályzat 61/b. pontja szerint névjegyzékbe
felvett könyvvizsgáló jelölt legkésõbb a névjegyzékbe
vételt követõ 12 hónap elteltével köteles a kkt 98. §-a (1)
bekezdésének c) pontja szerinti – határozatlan idejû, il-
letve minimálisan két évre szóló, legalább heti 36 óra
munkaidõt tartalmazó – munkaszerzõdésének hiteles
másolatát a feltételi bizottság elnökének címezve a ka-
mara fõtitkári hivatalának benyújtani. Amennyiben erre
írásbeli felszólítás ellenére az abban meghatározott pót-
határidõben sem kerül sor, úgy a felvételi bizottság a
névjegyzékbe vételrõl szóló határozatot – figyelemmel a
ket 114. §-ának (1) és (2) bekezdésére – visszavonja. 
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63. A kérelmezõ a kkt 98. §-a (1) bekezdésének d)
pontja szerinti kötelezettsége vállalásának írásbeli nyi-
latkozattal tesz eleget.

64. A kérelemhez csatolni kell a 25 000 forint igazgatá-
si szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

65. A felvételi bizottság – illetve másodfokon a kama-
ra elnökségének – eljárására és a határozathozatalra a
jelen szabályzat III./2. és III./3. fejezetében rögzítettek
megfelelõen irányadók. Amennyiben a kérelmezõ az
egyéb feltételeknek megfelel, a felvételi bizottság a
döntése meghozatala elõtt a kkt 100. §-ára tekintettel
jóváhagyásra megküldi a jelen szabályzat 60. pontja
szerint becsatolt képzési programot és mentori megál-
lapodást a kamara oktatási bizottsága részére. A kérel-
mezõ azt követõen vehetõ fel a könyvvizsgáló jelöltek
névjegyzékébe, hogy a kamara oktatási bizottságának
elnöke a képzési programot és a mentori megállapo-
dást aláírta.

A kamara fõtitkári hivatala a könyvvizsgáló jelöl-
tek névjegyzékébe történõ felvételi kérelemnek helyt
adó határozat jogerõre emelkedése napjával gondos-
kodik a kérelmezõnek a könyvvizsgáló jelöltek név-
jegyzékébe történõ bejegyzésérõl, valamint a kkt 97.
§-ának (6) bekezdése szerinti igazolás megadásáról
és az aláírt mentori megállapodások három példá-
nyának a könyvvizsgáló jelölt részére történõ vissza-
származtatásáról.

66. A kkt 97. §-ának (2) bekezdése szerinti gyakorlati
idõ a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébe történõ fel-
vételi kérelemnek helyt adó kamarai határozat megho-
zatalának napjával kezdõdik.

V/2.
A könyvvizsgáló jelölt névjegyzékbõl 

való törlése

Kkt 101. § (1) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébõl
törölni kell azt, aki

a) a 98. § (1) bekezdésében meghatározott feltéte-
leknek már nem felel meg,

b) törlését kéri,
c) a szakmai kompetenciavizsgát letette,
d) elhalálozott.
(2) A könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébõl való tör-

lés tekintetében a kamara felvételi bizottsága jár el.
(3) A névjegyzékbõl való törléskor a 97. § (6) bekez-

dése szerinti igazolást vissza kell vonni.
(4) Nem kell törölni a könyvvizsgáló jelöltek név-

jegyzékébõl az (1) bekezdés a) pontja alapján a
könyvvizsgáló jelöltet a 98. § (1) bekezdésének c)
pontja szerinti munkaviszony megszûnése esetén,

ha egy éven belül más kamarai tag könyvvizsgálóval
vagy könyvvizsgáló céggel ilyen munkaviszonyt léte-
sített.

102. § Ha a 98. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég el-
veszíti jogosultságát a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenység végzésére a Magyar
Köztársaság területén, akkor a könyvvizsgáló jelölt ál-
tal a munkaviszony keretében végzett tevékenység a to-
vábbiakban nem minõsül könyvvizsgáló jelölti tevé-
kenységnek.

67. A kkt 5. §-ának f) pontja értelmében a könyvvizs-
gáló jelöltek névjegyzékébõl való törlés kamarai ható-
sági eljárásnak minõsül. A felvételi bizottság – illetve
másodfokon a kamara elnökségének – eljárására és a
határozathozatalra a jelen szabályzat III./2. és III./3. fe-
jezetében rögzítettek megfelelõen irányadók. 

68. A kamara fõtitkári hivatala a könyvvizsgáló jelöltek
névjegyzékébõl való törlést tartalmazó határozat jog-
erõre emelkedése napjával gondoskodik a könyvvizs-
gáló jelöltnek a névjegyzékbõl való törlésérõl, valamint
a kkt 97. §-ának (6) bekezdése szerinti igazolás vissza-
vonásáról.

VI.
A KAMARAI TAG KÖNYVVIZSGÁLÓK,

KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK 
MINÕSÍTÉSE

Kkt 49. § Külön jogszabály rendelkezései alapján
egyes gazdálkodók esetében csak minõsített kamarai
tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezhet
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet. A minõsítés a minõsítésnek megfelelõ
gazdálkodó tekintetében jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogo-
sítja a kamarai tag könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló
céget.

Kkt 50. § (1) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyv-
vizsgáló cég 49. § szerinti minõsítést a kamarától kap-
hat. A minõsítés tekintetében a kamara felvételi bizott-
sága jár el.

69. A kkt 5. §-ának e) pontja értelmében a kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég minõsítésének meg-
adása, a minõsítés visszavonása kamarai hatósági eljá-
rásnak minõsül. A minõsítés részletes szabályait a „Ka-
marai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minõ-
sítéséhez” címmel kiadott kamarai szabályzat tartal-
mazza.
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VII.
A HARMADIK ORSZÁGBELI KÖNYVVIZS-
GÁLÓRA ÉS A HARMADIK ORSZÁGBELI

KÖNYVVIZSGÁLÓ GAZDÁLKODÓRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

VII/1.
A jegyzékbe vételi eljárás alanya

Kkt 68. § (1) Amennyiben a harmadik országbeli illetõ-
séggel rendelkezõ gazdálkodó (szervezet) átruházható
értékpapírjainak kereskedelme engedélyezett a Magyar
Köztársaság szabályozott piacán, az éves beszámolójá-
ról és az összevont (konszolidált) éves beszámolójáról
kiadott könyvvizsgálói jelentés abban az esetben minõ-
sül a Magyar Köztársaságban hatályos jogszabályok-
nak megfelelõ könyvvizsgálói jelentésnek, ha a könyv-
vizsgálói jelentést kibocsátó harmadik országbeli könyv-
vizsgáló, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálko-
dó szerepel a kamara – e célból vezetett – jegyzékében.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik arra a könyv-
vizsgálói jelentésre, amelyet olyan harmadik ország-
beli illetõséggel rendelkezõ gazdálkodó (szervezet) éves
beszámolójáról és összevont (konszolidált) éves beszá-
molójáról adtak ki, amely

a) kizárólag hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt
bocsát ki, és

b) értékpapírjainak egy egységre esõ névértéke leg-
alább 50 000 euró vagy más pénznemben meghatáro-
zott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetében a
kibocsátás idõpontjában – az MNB hivatalos devizaár-
folyamán átszámítva – legalább 50 000 euróval
egyenértékû összeg.
Kkt 2. § 

9. Harmadik országbeli könyvvizsgáló: olyan ter-
mészetes személy, aki nem kamarai tag könyvvizsgáló,
és harmadik országban rendelkezik jogszabályi köte-
lezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzé-
sére jogosító engedéllyel.

10. Harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálko-
dó: jogi formájától függetlenül olyan szervezet, amely
nem könyvvizsgáló cég, és harmadik országban ren-
delkezik jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv-
vizsgálói tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.

VII/2. 
A harmadik országbeli könyvvizsgálók 
és a harmadik országbeli könyvvizsgáló 

gazdálkodók jegyzékére vonatkozó 
közös szabályok

Kkt 73. § (1) A harmadik országbeli könyvvizsgálók és
a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók

jegyzékének vezetése tekintetében a kamara felvételi
bizottsága jár el (ideértve a jegyzékbe vételt és az ab-
ból való törlést is).

(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékekbe történõ fel-
vételrõl a kamara igazolást ad. A kamara gondosko-
dik arról, hogy az érvényben lévõ igazolások mintája
a kamara honlapján folyamatosan és bárki számára
szabadon megtekinthetõ legyen.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékekben egyértel-
mûen jelezni kell, hogy a jegyzékben szereplõ harma-
dik országbeli könyvvizsgálók, harmadik országbeli
könyvvizsgáló gazdálkodók nem jogosultak a Magyar
Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenységet végezni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékek tartalmazzák
a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minõség-
biztosításért, a fegyelmi eljárásért, valamint a közfel-
ügyeletért felelõs szervek (hatóságok) nevét és címét is.
Ezek közérdekbõl nyilvános adatok, amelyekrõl bárki
tájékoztatást kaphat.

70. A felvételi bizottság a kkt 5. §-ának c) pontja alap-
ján kamarai hatósági eljárás keretében határoz a har-
madik országbeli könyvvizsgálók és a harmadik or-
szágbeli könyvvizsgáló gazdálkodók kamarai jegyzék-
be történõ felvételérõl és az abból való törlésrõl. A fel-
vételi bizottság – illetve másodfokon a kamara elnök-
ségének – eljárására és a határozathozatalra a jelen sza-
bályzat III/2. és III/3. fejezetében rögzítettek megfele-
lõen irányadók. 

Kkt 74. § (1) A harmadik országbeli könyvvizsgálók és
a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók
jegyzékére a 32. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat is
megfelelõen alkalmazni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékek vezetésének
célja annak hiteles dokumentálása, hogy a jegyzékben
szereplõ rendelkezik a jegyzékbe vételhez elõírt feltéte-
lekkel. A jegyzékben szereplõk közérdekbõl nyilvános
adatainak, az azokban bekövetkezõ változásoknak a
közzététele az ellenõrzés lehetõségének a megteremté-
sét, illetve az idõszerû tájékoztatást szolgálja.

(3) A kamara a tárgyévben jegyzékbe vettek jegy-
zékbe vételi számát, nevét, címét, valamint a koráb-
ban jegyzékbe vettek ezen adataiban bekövetkezett
változásokat a Pénzügyi Közlönyben és a Cégközlöny-
ben évente közzéteszi, továbbá biztosítja, hogy a nyil-
vános adatok a kamara honlapján folyamatosan és
bárki számára szabadon megtekinthetõk legyenek.

Kkt 32. § (2) A kamara a nyilvántartást központilag
vezeti.

(3) A nyilvántartásba az adatszolgáltatásra kötele-
zett kamarai tag könyvvizsgáló által írásban közölt,
aláírásával igazolt adatot (adatváltozást) kell beje-
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gyezni. A bejegyzett adatok tartalmának valódiságáért
a külön jogszabályban meghatározott felelõsségi sza-
bályok szerint az adatszolgáltatásra kötelezett, az ada-
tok kezelésének biztonságáért, a szükséges technikai vé-
delem biztosításáért a kamara tartozik felelõsséggel.

(4) A kamara a nyilvántartásba vett adatokat, in-
formációkat az adatkezelési szabályok betartásával,
elektronikus formában tárolja.

71. A fõtitkári hivatal a felvételi bizottság által a tárgy-
évben jegyzékbe vettek jegyzékbe vételi számát, nevét,
címét, valamint a korábban jegyzékbe vettek ezen ada-
taiban bekövetkezett változásokat a Pénzügyi Köz-
lönyben és a Cégközlönyben évente közzéteszi, továb-
bá biztosítja, hogy a nyilvános adatok a kamara hon-
lapján folyamatosan és bárki számára szabadon megte-
kinthetõk legyenek.

Kkt 75. § (1) A harmadik országbeli könyvvizsgálók,
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegy-
zékébõl való törlést megállapító határozat jogerõre
emelkedése napjával a könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló
gazdálkodót törölni kell a jegyzékbõl, egyidejûleg vissza
kell vonni a jegyzékbe vételrõl kiállított igazolását is.

(2) A jegyzékbõl való törlés (1) bekezdés szerinti ha-
tározatban foglalt idõpontját követõen a harmadik or-
szágbeli könyvvizsgáló, a harmadik országbeli könyv-
vizsgáló gazdálkodó által kibocsátott könyvvizsgálói je-
lentés nem minõsül a Magyar Köztársaságban hatályos
jogszabályoknak megfelelõ könyvvizsgálói jelentésnek.

(3) A jegyzékbõl való törlést követõen az érintett
adatait a kamara 10 évig köteles megõrizni külön
nyilvántartás keretében, a törlés okának és idõpontjá-
nak megjelölésével.

(4) A harmadik országbeli könyvvizsgáló, a harma-
dik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó – az (5) be-
kezdésben foglalt kivétellel – a jegyzékbõl való törlés
idõpontját követõ egy éven belül nem kérheti ismételt
jegyzékbe vételét.

(5) A harmadik országbeli könyvvizsgáló, a harma-
dik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodó a jegyzékbõl
való törlés idõpontját követõ három éven belül nem
kérheti ismételt jegyzékbe vételét, ha a jegyzékbõl fe-
gyelmi eljárás keretében zárták ki.

72. A jegyzékbõl töröltek adatairól a külön nyilvántar-
tást a fõtitkári hivatal vezeti és gondoskodik a nyilván-
tartások keretében az adatok megõrzésérõl.

VII/3. 
Harmadik országbeli könyvvizsgáló 

jegyzékbe vételének feltételei

Kkt 69. § (1) A kamara elkülönített jegyzéket vezet a
harmadik országbeli könyvvizsgálókról.

(2) A kamara jegyzékébe – kérelem alapján, a vo-
natkozó külön elõírások figyelembevételével – fel kell
venni azt a harmadik országbeli könyvvizsgálót, aki
megfelel a következõ feltételeknek:

a) a könyvvizsgálói tevékenységi engedélyét e tör-
vény rendelkezéseivel egyenértékû elõírások alapján
szerezte meg,

b) a könyvvizsgálói tevékenységet az Európai Unió-
ban elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standar-
doknak vagy azzal egyenértékû standardoknak meg-
felelõen végzi,

c) a könyvvizsgálói tevékenység során a független-
ség, az objektivitás, a pártatlanság és a könyvvizsgálat
díja tekintetében az e törvényben foglaltakkal egyenér-
tékû szabályok szerint jár el,

d) honlapján éves átláthatósági jelentést tesz közzé
az e törvényben szabályozott módon és esetben, vagy
ezzel egyenértékû közzétételi követelményeknek tesz
eleget,

e) a kamara alapszabályában és önkormányzati
szabályzataiban foglalt, a harmadik országbeli
könyvvizsgálókra vonatkozó elõírásokat magára köte-
lezõnek ismeri el,

f) vállalja a kamara által meghatározott hozzájá-
rulási díj megfizetését,

g) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VII/4.
Harmadik országbeli könyvvizsgáló törlése

a kamarai jegyzékbõl

Kkt 69. § (3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékbõl töröl-
ni kell a harmadik országbeli könyvvizsgálót, ha

a) azt a könyvvizsgáló kéri,
b) fegyelmi eljárás keretében a jegyzékbõl való törlé-

sét rendelték el,
c) a könyvvizsgáló a továbbiakban már nem felel

meg a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek,
d) a könyvvizsgáló elhalálozott.

VII/5.
A harmadik országbeli könyvvizsgálók 

kamarai jegyzékben nyilvántartott adatai

73. A harmadik országbeli könyvvizsgálók jegyzéke az
egyes könyvvizsgálókra vonatkozóan a következõket
tartalmazza:

a) jegyzékbe vételi szám,
b) jegyzékbe történõ felvételrõl a kamara felvételi

bizottsága által kiadott igazolás száma,
c) név, születési név,
d) születési hely és idõ,
e) anyja neve, 
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f) cím, telefon-, telefaxszám, elektronikuslevél-cím,
g) az iskolai végzettséget, valamint a szakképesítést

igazoló oklevél száma, kelte, a kiállító neve,
h) a szakmai továbbképzéssel, a minõségbiztosítás-

sal, valamint a tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatok,
i) nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt

végzõ hatóság neve, ha az Európai Gazdasági
Térség más államában is nyilvántartásba vették
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgá-
lóként,

j) a nyilvántartásba vételt végzõ hatóság neve és –
ha van – a nyilvántartási szám, amennyiben har-
madik országban könyvvizsgálóként nyilvántar-
tásba vették, 

k) fegyelmi büntetések, valamint az azok alóli men-
tesítések idõpontja,

l) azon harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdál-
kodó neve, címe, internetes honlapjának címe,
nyilvántartási száma, amelynek tevékenységében
részt vesz.

74. A jegyzékben szereplõ adatok közül a jelen sza-
bályzat 73/a–c), f), i–j) pontjaiban rögzített adatok köz-
érdekbõl nyilvános adatok, amelyekrõl bárki tájékozta-
tást kaphat.

VII/6.
Harmadik országbeli könyvvizsgáló 

gazdálkodók kamarai jegyzékbe vételének
feltételei

Kkt 71. § (1) A kamara elkülönített jegyzéket vezet a
harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodókról.

(2) A kamara jegyzékébe – kérelem alapján, a vo-
natkozó külön elõírások figyelembevételével – fel kell
venni azt a harmadik országbeli könyvvizsgáló gaz-
dálkodót, amely megfelel a következõ feltételeknek:

a) a legfõbb irányító (vezetõ) szerve tagjainak több-
sége eleget tesz e törvény kamarai tagként való nyil-
vántartásba vételre vonatkozó követelményeivel egyen-
értékû elõírásoknak,

b) a nevében könyvvizsgálatot végzõ harmadik or-
szágbeli könyvvizsgáló eleget tesz e törvény kamarai
tagként való nyilvántartásba vételre vonatkozó köve-
telményeivel egyenértékû elõírásoknak,

c) a könyvvizsgálói tevékenységet az Európai Unió-
ban elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standar-
doknak vagy azzal egyenértékû standardoknak meg-
felelõen végzi,

d) a könyvvizsgálói tevékenység során a független-
ség, az objektivitás, a pártatlanság és a könyvvizsgálat
díja tekintetében az e törvényben foglaltakkal egyenér-
tékû szabályok szerint jár el,

e) honlapján éves átláthatósági jelentést tesz közzé

az e törvényben szabályozott módon és esetben, vagy
ezzel egyenértékû közzétételi követelményeknek tesz
eleget,

f) a kamara alapszabályában és önkormányzati
szabályzataiban foglalt, a harmadik országbeli
könyvvizsgáló gazdálkodóra vonatkozó elõírásokat
magára kötelezõnek ismeri el,

g) vállalja a kamara által meghatározott hozzájá-
rulási díj megfizetését,

h) az elõírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

VII/7.
Harmadik országbeli könyvvizsgáló 

gazdálkodó törlése a kamarai jegyzékbõl

Kkt 71. § (3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzékbõl töröl-
ni kell a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálko-
dót, ha

a) azt kéri,
b) fegyelmi eljárás keretében a jegyzékbõl való törlé-

sét rendelték el,
c) a továbbiakban már nem felel meg a (2) bekez-

désben foglalt követelményeknek,
d) megszûnt.

VII/8.
A harmadik országbeli könyvvizsgáló 

gazdálkodók kamarai jegyzékben 
nyilvántartott adatai

75. A harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók
jegyzéke – az egyes gazdálkodókra vonatkozóan – a
következõket tartalmazza:

a) jegyzékbe vételi szám,
b) jegyzékbe történõ felvételrõl a kamara fõtitkári

hivatala által kiadott igazolás száma,
c) név, a jogi forma megjelölésével,
d) a székhely címe, telefon-, telefaxszáma, elektro-

nikus levélcíme, a honlap címe,
e) az elsõdleges kapcsolattartó személy neve,
f) minden irodai helyiség címe, ahol tevékenységet

folytat,
g) minden tulajdonos neve és üzleti jellegû kapcso-

lattartáshoz alkalmazott címe,
h) a legfõbb irányító (vezetõ) szerv tagjainak neve és

üzleti jellegû kapcsolattartáshoz alkalmazott címe,
i) könyvvizsgálói hálózati tagsága, a tagvállalatok

és a kapcsolt vállalkozás(ok) neve(i) és címe(i)
vagy annak megnevezése, hogy ezen informáci-
ók nyilvánosan hol hozzáférhetõk,

j) nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt
végzõ hatóság neve, ha az Európai Gazdasági
Térség más államában is nyilvántartásba vették
könyvvizsgáló cégként,
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k) a nyilvántartásba vételt végzõ hatóság neve és –
ha van – a nyilvántartási szám, amennyiben har-
madik országban könyvvizsgáló gazdálkodóként
nyilvántartásba vették,

l) fegyelmi büntetések, valamint az azok alóli men-
tesítések idõpontja,

m)a hozzájárulási díj fizetésével kapcsolatos adatok, 
n) azon könyvvizsgálók neve és nyilvántartási szá-

ma, akik a harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodó tevékenységében részt vesznek.

76. A jegyzékben szereplõ adatok a jelen szabályzat
75/l–m) pontjaiban rögzített adatok kivételével közér-
dekbõl nyilvános adatok, amelyekrõl bárki tájékozta-
tást kaphat.

VII/9.
A jegyzékbe vett harmadik országbeli

könyvvizsgálókra és harmadik országbeli
könyvvizsgáló gazdálkodókra vonatkozó 

közös szabályok

Kkt 76. § A kamara jegyzékébe való felvétel a harma-
dik országbeli könyvvizsgálót, a harmadik országbeli
könyvvizsgáló gazdálkodót a Magyar Köztársaság te-
rületén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizs-
gálói tevékenység ellátására nem jogosítja fel.

Kkt 77. § (1) A jegyzékbe vett harmadik országbeli
könyvvizsgálóra és harmadik országbeli könyvvizsgá-
ló gazdálkodóra e törvénynek a fegyelmi eljárásokra,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletre vonatkozó
rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) E törvény minõségbiztosításra vonatkozó ren-
delkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – al-
kalmazni kell a jegyzékbe vett harmadik országbeli
könyvvizsgálóra, harmadik országbeli könyvvizsgáló
gazdálkodóra.

(3) E törvény minõségbiztosításra vonatkozó ren-
delkezéseit nem kell alkalmazni a jegyzékbe vett har-
madik országbeli könyvvizsgálóra, harmadik ország-
beli könyvvizsgáló gazdálkodóra, ha az Európai Gaz-
dasági Térség más államának minõségbiztosítási
rendszere alá tartozik és ott a jegyzékbe vételt megelõ-
zõ három éven belül nála eredményes minõség-ellen-
õrzést folytattak le, amellyel összefüggésben nem került
sor intézkedések alkalmazására.

Kkt 78. § A jegyzékbe vett harmadik országbeli könyv-
vizsgáló, harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdál-
kodó köteles haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon
belül írásban jelenteni, ha a jegyzékbe vételi feltételek-
nek való megfelelésben, vagy a jegyzékben szereplõ
adataiban változás következett be.

77. A változást a felvételi bizottságnak címezve a hiva-
talnak kell tértivevényes postai küldeményben beje-
lenteni.

VIII.
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

78. Jelen szabályzat 2008. január 1-jén lép hatályba az-
zal, hogy rendelkezéseit az azt követõen elõterjesztett
kérelmekre kell alkalmazni. A hatálybalépéssel egyide-
jûleg a 2006. május 13-án elfogadott felvételi szabályzat
hatályát veszíti.

Kkt 203. § (1) Az a természetes személy, aki e tör-
vény hatálybalépésekor – a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló
1997. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kkt) elõírásai
alapján – a kamara tagja, olyannak minõsül, mint
akit e törvény 11. §-a szerint vettek fel a kamara tag-
jai közé. A kamara tagja 2008. március 31-ig köte-
les az e törvény szerinti nyilvántartások vezetéséhez
szükséges adatait – írásban, a kamara által megha-
tározott módon és formában – a kamara rendelke-
zésére bocsátani.

(2) Az a gazdasági társaság vagy szövetkezet,
amely e törvény hatálybalépésekor – a Kkt elõírásai
alapján – bejegyzett könyvvizsgálói társaság, az e tör-
vény 35. §-a szerint engedélyezett könyvvizsgáló cég-
nek minõsül. A könyvvizsgáló cég 2008. március 31-ig
köteles az e törvény szerinti nyilvántartások vezetésé-
hez szükséges adatait – írásban, a kamara által meg-
határozott módon és formában – a kamara rendelke-
zésére bocsátani.

(3) Az a természetes személy, akinek e törvény ha-
tálybalépésekor – a Kkt elõírásai alapján – a kamarai
tagsága szünetel, olyan e törvény szerinti kamarai
tagnak minõsül, aki e törvény 26. §-a szerint szünetel-
teti a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgá-
lói tevékenység ellátását.

(6) Ha a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizs-
gáló cég e törvény hatálybalépésekor rendelkezett a 49.
§ szerinti – érvényes – minõsítéssel (szerepelt a kama-
ra vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ál-
tal e célból vezetett nyilvántartásban), e minõsítést az
e törvény 50. §-a szerint megszerzett minõsítésnek kell
tekinteni.

Kkt 204. § E törvény hatálybalépésének napjától a ka-
mara jogosult a 49. § szerinti minõsítések megadásá-
ra, visszavonására, illetve a kapcsolódó nyilvántar-
tások vezetésére. A 2007. december 31-én folyamat-
ban lévõ minõsítési eljárásokban (felvétel a névjegy-
zékbe, törlés a névjegyzékbõl) a 2007. december 31-én
hatályos elõírások alapján kell eljárni azzal, hogy az
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eljárás eredményének megfelelõ intézkedéseket a ka-
mara jogosult megtenni.

Kkt 205. § (5) Az e törvény hatálybalépése elõtt ha-
tályban lévõ rendelkezések szerint megkezdett okle-
veles könyvvizsgálói képzéssel megszerzett okleveles
könyvvizsgálói szakképesítés megfelel az e törvény
79. §-a szerinti okleveles könyvvizsgálói szakképesí-
tésnek.

(6) E törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontját
nem kell alkalmazni azokra az okleveles könyvvizsgá-
lói szakképesítéssel rendelkezõ természetes személyek-
re, akik az e törvény hatálybalépése elõtt hatályban lé-
võ rendelkezések szerint kezdték meg a kamarai tag-
ság elõfeltételét jelentõ – az okleveles könyvvizsgálói
szakképesítés megszerzését követõen teljesítendõ –
szakmai gyakorlat megszerzését.

Kkt 207. § (1) A Kkt elõírásai alapján indított, az e tör-
vény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokra

(ideértve az okleveles könyvvizsgálói képzési program-
ban való részvételt is) az eljárás indulásakor hatály-
ban lévõ elõírásokat kell alkalmazni.

79. A mentori rendszerbe 2007. december 31-ig beje-
lentkezett természetes személyek szakmai gyakorlatá-
nak elismerése tekintetében a 2007. december 31-én
hatályos elõírások az irányadók azzal, hogy a szakmai
gyakorlat teljesítését követõen indított kamarai hatósá-
gi eljárásokra az eljárás indulásakor hatályban lévõ el-
járási szabályokat kell alkalmazni.

80. Azok a közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszony-
ban álló természetes személyek, akik a 2007. december
31-ig érvényes elõírások alapján a kamara által szerve-
zett gyakorlati oktatásban való részvétellel teljesítik
szakmai gyakorlatukat, a tagfelvételi eljárás során
olyan kamarai tagoknak minõsülnek, akik a kkt 26. §-a
szerint szüneteltetik a jogszabályi kötelezettségen ala-
puló könyvvizsgálói tevékenység ellátását.
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